
Matemaatika lahtine võistlus

7. oktoober 2006 Noorem rühm

Lahendamisaega on 5 tundi.
Iga ülesande õige ja ammendavalt põhjendatud lahendus annab 7 punkti.
Taskuarvutit kasutada ei lubata.

1. Kaubamaja eskalaator, millest igal ajahetkel on näha 75 astmevahe pikkune
lõik, liigub üles kiirusega üks aste 2 sekundiga. Ajahetkel 0 seisab Juku es-
kalaatori astmel, mis asub kummastki otsast võrdsel kaugusel, seistes näo-
ga sõidusuunas. Ta liigub kindla reegli järgi: üks samm edasi, kaks sammu
tagasi, siis jälle üks samm edasi, kaks tagasi jne, võttes igas sekundis ühe
sammuga ühe astme. Kumba otsa Juku lõpuks välja jõuab ja millisel aja-
hetkel see juhtub?

2. Kumera nelinurga ABCD külgede AB , BC , CD ja D A keskpunktid on vas-
tavalt E , F , G ja H . Tõesta, et kolmnurkadest EF B , FGC , GHD ja HE A

saab kokku panna nelinurgaga EFGH võrdse nelinurga.

3. Leia kõik ülimalt neljakohalised positiivsed täisarvud, mille numbrite jär-
jekorra ümberpööramisel saadud arv jagub esialgse arvuga ning on temast
erinev.

4. Nimetame erikülgset kolmnurka K moondatavaks, kui leidub temaga sar-
nane kolmnurk K ′ , mille kaks lühemat külge on vastavalt ühepikkused
kolmnurga K kahe pikema küljega. Moondatavat kolmnurka K nimetame
täisarvuliseks, kui tema kõigi külgede pikkused on täisarvud (vastava kolm-
nurga K ′ pikima külje pikkus ei tarvitse seejuures olla täisarv).

a) Leia vähima ümbermõõduga täisarvulise moondatava kolmnurga kül-
gede pikkused.

b) Olgu K suvaline täisarvuline moondatav kolmnurk, mille jaoks ei leidu
temaga sarnast väiksemat täisarvulist moondatavat kolmnurka. Tõesta,
et kolmnurga K vähemalt kahe külje pikkused on täisarvude ruudud.

5. Kooli tenniseturniiril osaleb m mängijat, m Ê 2. Iga mäng koosneb 4 setist.
Kui mängija võidab mängu jooksul rohkem kui poole settidest, saab ta selle
mängu eest turniiritabelisse 2 punkti. Kui ta võidab täpselt poole settidest,
saab ta 1 punkti ja kui mängija võidab vähem kui poole settidest, saab ta
0 punkti. Turniiril peab iga osaleja iga ülejäänuga täpselt ühe mängu. Leia
vähim osalejate arv m , mille korral on võimalik olukord, kus mingi osale-
ja võidab turniiri jooksul kõigist teistest rohkem sette, kuid kogub kõigist
teistest vähem punkte.



Matemaatika lahtine võistlus

7. oktoober 2006 Vanem rühm

Lahendamisaega on 5 tundi.
Iga ülesande õige ja ammendavalt põhjendatud lahendus annab 7 punkti.
Taskuarvutit kasutada ei lubata.

1. Kolmnurkarvudeks nimetatakse arve kujul an = 1 + 2 + . . . + n , kus n Ê 1.
Tõesta, et kui 2am = an , siis a2m−n on täisarvu ruut.

2. Kolmnurga ABC tipud on keskpunktideks kolmele ringjoonele, mis puutu-
vad paarikaupa üksteist väliselt. Need kolm ringjoont puutuvad sisemiselt
ringjoont c . Tõesta, et kui ringjoone c keskpunkt langeb kokku kolmnurga
ABC kõrguste lõikepunktiga, siis kolmnurk ABC on võrdkülgne.

3. Olgu b positiivne paarisarv, mille korral leidub naturaalarv n > 1 nii, et arv
bn

− 1

b − 1
on täisarvu ruut. Tõesta, et b jagub 8-ga.

4. Fibonacci arvude jada (Fk ) on määratud seostega F0 = 0, F1 = 1 ja iga
k = 2, 3, . . . korral Fk = Fk−1 + Fk−2 . Olgu antud positiivne täisarv n ning
polünoom P (x) = am xm

+ . . . + a1x + a0 , mis rahuldab järgmist kahte tin-
gimust:

1) P (Fn) = F 2
n ;

2) iga k = 2, 3, . . . , n korral P (Fk ) = P (Fk−1) + P (Fk−2).

Leia polünoomi P kordajate summa.

5. Olgu n fikseeritud naturaalarv. Labürint on ruudustik mõõtmetega n × n ,
mille ühel ruudul asub värav taevasse ning mille mõned naaberruudud on
üksteisest eraldatud vaheseintega nii, et igalt ruudult on siiski võimalik lii-
kuda igale teisele ruudule. Programm on käskude ÜLES, ALLA, PAREMALE,
VASAKULE lõplik jada; iga käsu toimel liigub Olend seniselt ruudult vasta-
vale naaberruudule, kui vahesein või labürindi välispiir käsu täitmist ei ta-
kista (vastasel korral ei tee midagi); väravaruudule sattudes siirdub Olend
kohe taevasse. Jumal koostab programmi, seejärel koostab Saatan labürin-
di ning asetab Olendi selle mingile ruudule. Tõesta, et Jumal saab koostada
sellise programmi, et sõltumata Saatana koostatud labürindist ning valitud
lähteruudust jõuab Olend seda programmi järgides alati taevasse.
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